Protokół nr 25/2017
XXV sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 12 stycznia 2017 r.
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja rozpoczęła się o godz. 18:30. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof
Bartosiak. Na wstępie powitał wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, w chwili rozpoczęcia
sesji obecnych było 9 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na protokolanta powołano Tomasza Pałaszyńskiego - pracownika Wydziału Wspierania
Jednostek Pomocniczych Miasta.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu, do którego nie wniesiono uwag.
2. Komunikaty.
Zaproszeni na sesję goście – policjanci – przedstawili bieżącą sytuację związaną
z bezpieczeństwem na terenie Osiedla. Obszernie omówiono temat włamań, umieszczenia
stosownych plakatów w gablotach, patroli, działającego odstraszająco wywieszania tabliczek
o kontrolowaniu przez sąsiadów nieruchomości podczas nieobecności właściciela.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu – radny Dionizy Radojewski – przestawił
bieżące sprawy osiedlowe (tematy chodnika na ul. Darzyborskiej, pytania o ul. Wilczą).
Dodatkowo poruszono temat przesłanej przez POSIR odpowiedzi dotyczącej rozbudowy
obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków. Przewodniczący Rady wskazał,
że przesłał do ww. jednostki stosowne wyjaśnienia. W tym miejscu na obrady stawili się radni
Jarosław Klessa i Roman Mikołajewicz (11 radnych obecnych).
W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu wspomniał o:


Poznańskim Budżecie Obywatelskim,



skierowanych do MPU uwagach dotyczących mpzp „Cmentarz Miłostowo”,



wystosowaniu

do

Adwokackiej

Spółki

Partnerskiej

Wiza

Paplaczyk

pisma

przekazującego:
o

stanowisko Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji wobec pisma z 21
listopada 2016 r.,

o

kopię pisma Osiedla z 7 lipca 2016 r. skierowanego do Poznańskich
Ośrodków Sportu i Rekreacji,

o

kopię uchwały nr XXI/90/II/2016 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z

dnia

8

września

2016

r.

w

sprawie

zaopiniowania

propozycji

zagospodarowania terenów przy ulicy Majakowskiego i przy ulicy Szpaków,


trudnych relacjach na linii Rada Osiedla – Zarząd Dróg Miejskich w kontekście
zmiany organizacji ruchu na ul. Pustej



negatywnej opinii radnych z innych Osiedli na temat współpracy z ZDM,



relacjach z biurem projektowym (dot. ulic Miłowita i Dobrowita).

W tym miejscu prowadzący obrady zaproponował zmiany w porządku obrad polegające
na tym, że:


punkt 3. otrzymuje brzmienie: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego
przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Sarniej (Rada Osiedla
zmieniła porządek obrad stosunkiem głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 0),



punkt

4.

otrzymuje

brzmienie:

Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej i wniesienia
jej aportem do spółki z udziałem Miasta Poznania (Rada Osiedla zmieniła porządek
obrad stosunkiem głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 0),


punkt Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Osiedla w 2017
otrzymuje brzmienie: Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady
w roku 2017 i staje się punktem 4a. (Rada Osiedla zmieniła porządek obrad
stosunkiem głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 0),



dodaje się punkt 4b. w brzmieniu Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r. (Rada Osiedla zmieniła porządek
obrad stosunkiem głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 0),



dodaje się punkt 4c. w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie
wydatków Osiedla na rok 2017 (Rada Osiedla zmieniła porządek obrad stosunkiem
głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 0),



dodaje się punkt 4d. w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla
Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji zadania „Organizacja
spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów” w obszarze „Działalność
na rzecz osób w wieku emerytalnym”, na terenie Osiedla Antoninek-ZieliniecKobylepole (Rada Osiedla zmieniła porządek obrad stosunkiem głosów za: 10,
przeciw: 1, wstrz. się: 0),



punkt Dyskusja w/s budowy parkingu i chodnika przy ul. Świętochny otrzymuje
brzmienie: Dyskusja na temat budowy parkingu i chodnika przy ul. Świętochny (Rada
Osiedla zmieniła porządek obrad stosunkiem głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 1),



Punkt 6. Dyskusja w/s informacji Rady Osiedla otrzymuje brzmienie: Dyskusja na
temat polityki informacyjnej Rady Osiedla (Rada Osiedla zmieniła porządek obrad
stosunkiem głosów za: 9, przeciw: 0, wstrz. się: 2),

Dodatkowo, radny Stanisław Schupke wskazał, iż na każdej sesji powinien być odczytywany
ostatni protokół. Po wyjaśnieniach obecnego na sesji pracownika Urzędu Miasta Poznania
odnośnie zapisów statutowych w tym zakresie oraz umieszczania protokołów w Biuletynie
Informacji Publicznej postanowiono, iż radni będą otrzymywać drogą poczty elektronicznej
protokoły z sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Sarniej.
Przewodniczący Zarządu omówił projekt uchwały, zgodnie z którym opiniuje się pozytywnie
zbycie nieruchomości. W toku dyskusji:


radny Roman Mikołajewicz opowiedział się za poparciem projektu uchwały,



radny Stanisław Schupke zaproponował stworzenie na przedmiotowym terenie
świetlicy,



Przewodniczący

Zarządu

poruszył

temat

sprzedaży

budynku

Orange

przy ul. Jaromira 22,


radny Mieczysław Wachowiak zaznaczył, że lepszym rozwiązaniem jest stworzenie
świetlicy w centrum Osiedla.

Następnie przeprowadzono głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/109/II/2017 w sprawie zaopiniowania planowanego przez
Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Sarniej, która stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

przeznaczenia

nieruchomości

zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej i wniesienia jej aportem do spółki
z udziałem Miasta Poznania.
Po przedstawieniu projektu uchwały wywiązała się dyskusja, w czasie której:


radna Hanna Grobelna wskazała, iż teren jest podmokły (Przewodniczący Zarządu
Osiedla zauważył, że teren nie jest przygotowany do dalszej zabudowy), ponadto nie
znajduje się na nim wymagana infrastruktura,



radny Stanisław Schupke zauważył, że niezależnie od wyników głosowania
i tak Miasto zrobi co chce,



radny Mieczysław Wachowiak również zwrócił uwagę na to, iż teren jest podmokły,



radna Hanna Grobelna oświadczyła, że najpierw chciałaby zobaczyć dokumentację
planowanej inwestycji.

W związku z przedstawionymi uwagami, odczytano projekt uchwały uwzględniający niektóre
propozycje radnych (zmodyfikowany w ramach autopoprawki). Radni, po zapoznaniu się
z projektem, przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 8 głosów,

-

przeciw – 1 głos,

-

wstrzymało się – 2 głosy.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/110/II/2017 w sprawie zaopiniowania przeznaczenia
nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej i wniesienia jej aportem do spółki
z udziałem Miasta Poznania, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
4a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2017.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Sesje co do zasady będą odbywać się
w drugi czwartek miesiąca. Wyjątkiem jest tutaj sesja lutowa, którą zaplanowano na 2 lutego.
W dalszej kolejności projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/111/II/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady
w roku 2017, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
4b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w projekcie planu
wydatków na 2017 r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/112/II/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie zmian w projekcie
planu wydatków na 2017 r., która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4c. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. W toku dyskusji poruszono temat
negatywnych opinii ZDM dla niektórych zadań zaproponowanych przez Osiedle. W dalszej
kolejności przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/113/II/2017 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na
rok 2017, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
4c. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
w zakresie realizacji zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów
autokarowych seniorów” w

obszarze „Działalność

na rzecz osób w wieku

emerytalnym”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXV/114/II/2017 w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia
Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych
wyjazdów autokarowych seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
5. Dyskusja na temat budowy parkingu i chodnika przy ul. Świętochny.
Radni dokonali omówienia tematu budowy parkingu i chodnika przy ul. Świętochny,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności stworzenia odpowiedniego odwodnienia
dla 14-15 miejsc parkingowych.
6. Dyskusja na temat polityki informacyjnej Rady Osiedla.
Radni omówili sprawę artykułu w ostatnim numerze czasopisma mieszkańców „MY”, który
może sugerować, iż Rada nic nie robiła w temacie ograniczenia ruchu na ul. Pustej
oraz modernizacji ulic Włądymira, Dobrochny i Świętochny. Radny Grzegorz Banasiak

poinformował, iż rozmawiał z redaktorem naczelnym czasopisma i jest on gotowy do tego,
aby wydrukować prawdę (traktował artykuł jako zachętę do zaktywizowania mieszkańców).
Radny Stanisław Schupke wskazał, iż nie można reagować na wszystko – nie należy dać się
sprowokować.
Przewodniczący Zarządu wskazał, iż propozycja radnego Grzegorza Banasiaka jest dobra
i nie zaszkodzi radnym.
Przewodniczący Rady Osiedla zauważył, że na posiedzeniu Zarządu poruszano sprawę
ul. Pustej i każdy mały zapalnik trzeba gasić. Radni nie mają się czego wstydzić.
Radny Roch Burandt wskazał, iż prasa lokalna nie jest wydawana w ilości, której nie można
skontrolować – każdy ją czyta i łatwo jest wyłapać pewne rzeczy. Chodzi o poinformowanie
mieszkańców, na jakim etapie jest sprawa.
Przewodniczący Rady Osiedla wskazał na zdjęcie kałuż na ul. Kamieńskiej i zauważył,
że wspomniane czasopismo jest dostarczane do siedziby Zarządu Dróg Miejskich.
Do wspomnianego zdjęcia również należy się odnieść.
Radny Grzegorz Banasiak wskazał, że można pisać ogólnie o sprawie nie atakując nikogo.
W toku dyskusji ustalono, iż zostanie napisany artykuł do kolejnego numeru czasopisma
mieszkańców „MY”.
7. Wolne głosy i wnioski.
W ramach wolnych głosów i wniosków:


Przewodniczący Zarządu poinformował o odebraniu z Wydziału Ochrony Środowiska
ulotek dotyczących smogu (zostaną one rozdysponowane wśród mieszkańców),



radna Hanna Grobelna poruszyła temat wybudowanego w ekspresowym tempie
ogrodzenia przy boisku na ul. Darzyborskiej, co utrudnia dzieciom dostęp do obiektu
(w tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja na temat tego, czy jest to teren szkoły),



radny Stanisław Schupke poinformował o możliwości skorzystania z pomocy Straży
Pożarnej przy tworzeniu lodowiska na świeżym powietrzu.

8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XXV sesję i podziękował wszystkim zebranym
za przybycie.

Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Tomasz Pałaszyński

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań.05 stycznia 2017 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta Poznania
z

dnia

31

sierpnia

2010

r.

w

sprawie

uień

chwalenia

statutu

Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
zwołuję
XXV sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 12 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30
w siedzibie Rady Osiedla w Szkole Podstawowej nr 55 (ul. Szpaków 1)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
2. Komunikaty.
3. Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomości położonej przy ul.Sarniej- Obręb Główieniec,arkusz 13,działka 19/1
4.

Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem nieruchomości położonej przy

ul.

Darzyborskiej ;arkusz 22,działka nr 7/1 i 8/1 do spółki z udziałem Miasta Poznania
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Osiedla w 2017.
5. Dyskusja w/s budowy parkingu i chodnika przy ul. Świętochny.
6. Dyskusja w/s informacji Rady Osiedla.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

